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ATA DA 31" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, no 

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi 

3 aberta a 3P Reunião da Câmara Técnica — Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito 

4 Federal - LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo 

	

5 	Cavalcante, contando com a presença de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho 

	

6 	Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — 

	

7 	CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como 

	

8 	do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído 

	

9 	com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a 

	

10 	LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao fmal desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. 

	

11 	Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação da Ata da 24' 

12 Reunião realizada no dia 06/07/2017; 1.4. Continuidade ao debate do Projeto de Lei 

	

13 	Complementar da Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS (a partir do art.70). 2. Assuntos 

	

14 	Gerais. 3. Encerramento. Passou ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A 

15 Subsecretária de Gestão Urbana Cláudia Varizo Cavalcante fez à abertura da reunião 

	

16 	saudando a todos. Deu início aos trabalhos, por inversão de pauta, quando foi tratado o 

17 Subitem 1.4.Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e 

	

18 	Ocupação do Solo — LUOS (a partir do art.70): A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

	

19 	iniciou sua fala no que refere-se o §3° do Art. 70, observando que a sugestão do Sinduscom e 

	

20 	da Fibra em revisar e definir uma nova fórmula para ONALT, e a revogação da Lei 294/2000 

	

21 	é inviável, devido à falta de tempo hábil para rever o procedimento, assim, sugere que o 

22 debate seja de como e onde aplica-se a ONALT naquilo que é objeto da LUOS. A 

23 Representante Janaina Domingos Vieira, Sociedade Civil, sugeriu que fosse discutido a 

	

24 	questão de onde aplica-se, visto que, na Lei 294/2000 já está posto como deve ser aplicado. 

25 Ressaltou ainda, a importância de rever a questão. A Subsecretária Cláudia Varizo 

	

26 	Cavalcante concordou com a fala da representante e relatou que a equipe da Subsecretaria de 

27 Política de Planejamento Urbano da Segeth — SUPLAN, realizou o estudo específic de 
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28 	aplicação da ONALT e das duas outorgas na LUOS. Mencionou a necessidade de prever o 

29 Art. 73 para dar mais agilidade ao processo. A Representante Janaina Domingos Vieira 

30 	mencionou que um dos pontos do problema, é a questão da avaliação da Lei pela Terracap. A 

31 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou a existência de outras questões em 

32 	relação à lei, como a definição de ONALT. Relatou que a Lei Complementar N°902 de 2015 

33 	realizou ajuste na definição relacionada ao que está previsto no PDOT, mas que, ainda existe 

34 	a necessidade de outras adequações. Frisou se tratar de um conteúdo denso, e que, ao trazerem 

35 	regulamentações específicas para LUOS há perda de oportunidade de acertar o instrumento 

36 como um todo. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior, Sinduscon/DF, 

37 questionou onde seria a oportunidade para discussão. A Subsecretária Cláudia Varizo 

38 Cavalcante informou que a orientação do PDOT é de que a discussão seja em uma Lei 

39 especifica; Lei de ODIR; Lei de ONALT. Tratando assim os instrumentos por Leis 

40 específicas. Mencionou a importância de trazer procedimentos para agilizar o processo. O 

41 	Representante Eduardo Aroeira Almeida, Ademi/DF, relembrou que na discussão da LUOS 

42 	durante do Governo anterior, foi sugerido pela Associação que se apartasse a discussão e se 

43 discutisse apenas a LUOS, devida a complexidade de ambos os temas. A Subsecretária 

44 	Cláudia Varizo Cavalcante sugeriu a anotação sobre o Art. 72, e em relação ao Art. 73, 

45 	explicou que a justificativa foi colocada como se abrisse uma exceção à regra, devido a 

46 ampliação que está ocorrendo em relação a ONALT. Frisou que a ampliação decorre da 

47 	adversidade de uso que está sendo proposta, deixando que de ser de uso especifico e abrindo- 

48 	se para amplas possibilidades, tendo que passar por processo de análise para verificar se há ou 

49 	não valorização. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior questionou qual o 

50 procedimento em casos que houver perda. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

51 respondeu que não há ONALT em casos de perda, mas que na questão mencionada, a 

52 	diferença em relação à proposição dos PDL's em relação ao que está posto em reunião, com o 

53 porquê dos PDL's apontarem usos específicos, e na LUOS está excluindo determinadas 

54 	situações do escopo da ONALT, e algumas questões específicas retiradas do universo de lotes 

55 	onde ocorreram as alterações de uso, mas nos demais essa análise deve ser feita e a partir da 

56 mesma verificar se houve ou não a valorização, sendo cobrado desta maneira. O 

57 	Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior interpelou se quando ocorrer perda de 
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58 	uso o mercado estimaria uma ONALT contrária em casos de uso pior ao anterior, questionou 

59 	se o Governo irá pagar por essa ONALT; entendendo que quando há ganho deve-se pagar e 

60 	quando há perda deve-se receber. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que 

61 não há instrumento nesse sentido. Exemplificou, mencionando que o Estado age de forma 

62 	justificada, realizando análises específicas, e que se há uma fundamentação com perda e uso, 

63 	não cabe ao Governo indenizar se o proprietário não perde o bem por completo. Relatou que 

64 	as legislações urbanísticas e ambientais impõem restrições à utilização da propriedade ou do 

65 	bem; mencionou que as restrições são genéricas, mas tornam-se específicas em determinada 

66 	localização. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior relatou preocupação 

67 	com o mau uso da desapropriação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante citou que a 

68 	questão é complexa, com a intervenção do Estado em relação a função social da propriedade; 

69 interferindo de forma que as vezes valoriza a área, mas também atua de outras formas. A 

70 	Diretora de Normas Urbanas e Informações da Subsecretaria de Gestão Urbana da Segeth, 

71 	Tatianne da S. Paz Souza, mencionou que o método avalia, e em casos de erros há correção. 

72 A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que será dado o momento para 

73 	discutir a questão do coeficiente, com debate de forma objetiva para trabalhar na transição das 

74 	formas de trabalho. A Senhora Vera Mussi Amorelli, questionou se houve consulta ao setor 

75 jurídico em relação ao Plano Diretor, havendo o reconhecimento do mesmo, e se existe 

76 	parecer escrito. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o setor jurídico 

77 	confirma todos os posicionamentos em relação a considerar a ONALT, partindo da data de 28 

78 	de janeiro de 1997, e informou que o posicionamento é com base no reconhecimento da 

79 	legislação e na interpretação de pereceres já firmados para embasar a LUOS. A Senhora Vera 

80 Mussi Amorelli solicitou parecer atual sobre o assunto. A Subsecretaria Cláudia Varizo 

81 	Cavalcante informou que o Parecer vai ser dado quando for finalizado o Grupo de Trabalho, 

82 sendo dado sobre a norma como um todo. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza 

83 	esclareceu que a questão da data de 1997 já está pacificada, tendo sido passado pela análise 

84 	jurídica da Procuradoria; no Decreto com alteração em 2014 ou 2015; e na Lei Complementar 

85 N° 902, sendo posta a mesma redação. O Representante Eduardo Aroeira Almeida, 

86 Ademi/DF, ressaltou que se houver diferença do PDOT existe o risco de 

87 inconstitucionalidade. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante relatou que a 
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148 questão é na liberdade no espaço público. O Representante Eduardo Aroeira Almeida 

149 reportou que o valor de 2m2  é estipulado na Lei Complementar N° 755 de 2008, assim, 

150 	solicitou que fosse mantido o valor. A Servidora Maria Dei Consuelo Lemos frisou que a 

151 	Lei abrange para especificidades de cada de caso. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza 

152 	esclareceu que alguns normativos já realizavam a limitação na norma urbanística. Mencionou 

153 	que a Lei Complementar N° 755 coloca que os dispositivos da LUOS prevalecem sobre os 

154 	parâmetros gerais nela definida. O Representante Eduardo Aroeira Almeida registrou que 

155 existem riscos de prejudicar determinadas regiões ao tentar uniformizar. A Subsecretária 

156 	Cláudia Varizo Cavalcante rebateu que o a normatização seguiu padrões semelhantes ao da 

157 	marquise. A Representante Janaina Domingos Vieira informou que o valor de 2m2  para uma 

158 	varanda gera incômodo por questões urbanísticas e sugeriu a produção de estudo em relação 

159 	às limitações. O Representante Célio da Costa Melis Junior, IAB/DF, questionou se a área 

160 	da varanda que avança para o espaço além do lote ou da projeção, incide sobre o potencial 

161 construtivo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que não há incidência, 

162 mas que pode estar além do potencial construtivo. Mencionou que é feito contrato de 

163 	concessão devidamente onerado, sendo objeto de um contrato de Concessão de Direito Real 

164 	de Uso ou de Concessão de Uso, mas que em casos de varanda a Concessão de Uso é não 

165 onerosa. A Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu que os estudos realizados fossem 

166 	diferenciados por regiões e setores. O Representante Célio da Costa Melis Junior questionou 

167 	se o Estado tem direito de revisão quando permitir em Lei o aumento de potencial construtivo 

168 	de área não onerada. A Senhora Vera Mussi Amorelli respondeu informando que o Estado 

169 	pode propor alterações. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante relatou que ao realizar a 

170 	compra, o comprador está sujeito à análise, não havendo direito de contar com o potencial ao 

171 	longo de todos os seus pavimentos, de forma a reivindicar utilização. Mencionou a existência 

172 	de regra de transição em relação ao potencial construtivo. A Senhora Vera Mussi Amorelli 

173 	ressaltou a importância de um estudo detalhado com justificativa para mudanças realizadas. A 

174 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que as justificativas estão dentro do que 

175 	se admite na ocupação, sendo colocado em patamar semelhante à utilização das marquises em 

176 	vias de uniformizar. O Representante Célio da Costa Melis Junior mencionou entender que 

177 	o mercado absorve a área em tese concedida como potencial real, não para a varanda, em que 
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178 	se a varanda não fosse ocupada como ambiente interno; útil à casa; útil à residência; útil à 

179 unidade imobiliária; a qualidade do espaço interno do imóvel, sendo questionável para as 

180 	áreas. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior perguntou se o representante 

181 	do 1AB/DF observou melhoria ou piora na construção de varandas. O Representante Célio da 

182 	Costa Melis Junior respondeu relatando que se o mercado demanda por varandas, ela deve 

183 ser incorporada ao potencial construtivo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

184 mencionou que a realização da construção de varanda deve ser feita dentro do lote. O 

185 	Representante Eduardo Aroeira Almeida evidenciou a necessidade de recorte na fachada 

186 com intuito de dar liberdade ao arquiteto da obra. O Representante Mateus Leandro de 

187 Oliveira, Fecomércio/DF, mencionou a necessidade de estudos efetivos que comprovem o 

188 	status quo, dado que a legislação anterior possuía distorções que causavam prejuízos ao 

189 planejamento urbano. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante justificou relatando 

190 preocupação ao prezar pelo uso do espaço público. O Representante Mateus Leandro de 

191 	Oliveira mencionou a necessidade de pensar no coletivo, que a lei seja clara, a fim de evitar 

192 	situações de divergência de entendimento. A Representante Maria José Feitosa de Andrade, 

193 UNICA/DF, relatou preocupar-se com os casos de autorização prévia dada de maneira 

194 errônea, oriunda do despreparo das administrações. O Diretor das UTP's Oeste e Sul — 

195 	Sugest/Segeth, Márcio Brito Silva Ferreira, informou que a ONALT não é aplicada para 

196 	unidades imobiliárias localizadas nas UOS RO 1 e RO 2. Comentou que o RO 2 permite uso 

197 comercial. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza esclareceu que o mecanismo da 

198 	ONALT na LUOS foi definida as excepcionalidades com relação às UOS, e a indicação que 

199 	alteração das subclasses não se aplica o instrumento. Mencionou que a sistematização visa 

200 melhorar os procedimentos como forma de unificar o entendimento das normas com a 

201 	intenção de formatar uma tabela de atividades nos locais onde vão ter ONALT. A Senhora 

202 	Vera Mussi Amorelli sugeriu a confecção de tabela com o uso de cada lote dos anos de 1997 

203 	a 2017, com vistas à comparar com a UOS em que enquadra-se. A Diretora Tatianne da 

204 	Silva Paz Souza replicou informando que o trabalho está sendo realizado, mas que a demora 

205 deve-se ao número elevado de normas em análise. O Representante José Antônio Bueno 

206 	Magalhães Junior ressaltou a importância de conseguir comprovar o parâmetro correto para 

207 	que não ocorra perda do trabalho realizado. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza W.4  
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208 destacou que o Decreto informa a data de 1997, realizada consulta o âmbito da Assessoria 

209 Jurídica. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante salientou que a LUOS permite o 

210 manuseio de forma facilitada, como visto no Portal, podendo acessar as possibilidades de 

211 	atividades. Informou que, em relação a ONALT, o processo não está pronto, vindo a ser um 

212 	problema enquanto não houver compatibilização com o Anexo I para o não ocorrer dúvidas. 

213 A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza relatou que as normas específicas limitam as 

214 atividades que podem ser exercidas no lote, mas com a nova lógica haverá ampliação de 

215 novas atividades inseridas a CNAE. A Representante Janaina Domingo Vieira sugeriu a 

216 	inclusão de uma coluna na tabela que especifique os locais que podem incidir a ONALT. A 

217 	Representante Maria José Feitosa de Andrade sugeriu inserir as informações no Portal. A 

218 	Coordenadora de Gestão Urbana de Segeth, Gisele Mancini mencionou que, um dos ganhos 

219 	da proposta é tratar da CNAE, tanto no que tange o licenciamento de atividades econômicas, 

220 	quanto o licenciamento da edificação, tratando-se da conversão de normas esparsas em um 

221 único instrumento normativo. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior 

222 relatou preocupar-se com a mudança de uso da CNAE. A Coordenadora Gisele Mancini 

223 informou que, na proposta foi posto a atualização da CNAE, mencionou que proposta da 

224 	LUOS é adaptar-se na medida em que as atividades sejam reclassificadas. A Subsecretária 

225 	Cláudia Varizo Cavalcante informou que haverá o retorno da discussão de todos os pontos 

226 	tratados em reunião. Passou então ao ponto referente à passagem de pedestres vinculadas a 

227 	edificação de uso residencial com atividade de habitação multifamiliar e aos usos comercial, 

228 	prestação de serviços, institucional e industrial. A Senhora Vera Mussi Amorelli questionou 

229 	se a criação de restrições na LUOS proíbe qualquer outra possibilidade prevista na Lei 

230 Complementar N° 755. A Coordenadora Gisele Mancini informou que a ideia é que as 

231 	restrições no caso da Lei Complementar N° 755 sejam aplicadas nas cidades da LUOS. A 

232 Senhora Vera Mussi Amorelli sugeriu vistas ao fato de não inclusão em determinados 

233 pontos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o trecho referente 

234 	instalações técnicas se mantém, sendo citado em regulamentação. A Coordenadora Gisele 

235 	Mancini relatou que ideia é resguardar o espaço aéreo tudo o que é área pública. Registra-se a 

236 presença do Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação — Segeth, Thiago 

237 Teixeira de Andrade. Explicou que com o novo código aprovado, a expansão deQ 
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238 compartimento não tem mais sentido, visto que era usado para dar dimensões mínimas à 

239 	varanda. Frisou a necessidade de averiguar os pontos vencidos do código. A Senhora Vera 

240 	Mussi Amorelli relatou que a Lei Complementar N° 755 permite em espaço aéreo, quando 

241 	decorrente de compensação de área para varandas e expansão de compartimentos vinculadas 

242 as edificações residenciais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que 

243 	expansão de compartimento já prescreveu. A Senhora Vera Mussi Amorelli mencionou que 

244 a expansão de compartimento é para área técnica, mas que fica a entender que não pode 

245 ocorrer. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que não existe mais. A 

246 Coordenadora Gisele Mancini colocou que o caso entra na regra de transição, estando 

247 assegurado na normativa anterior. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade citou que, 

248 varandas em balanço vinculada a edificação habitacional multifamiliar está excluída a 

249 	possibilidade de expansão de compartimento, considerando o entendimento que a expansão de 

250 	compartimento ser mera questão normativa para eventualmente considerar nas áreas mínimas 

251 	as dimensões mínimas. A Senhora Vera Mussi Amorelli mencionou entender que expansão é 

252 integração do ambiente. O Representante Célio da Costa Melis Junior proferiu que a 

253 compensação está inclusa no potencial construtivo, sendo que a pauta de discussão é a 

254 	concessão de área pública além desse potencial. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

255 	questionou se a compensação se dando em área pública, não torna a concessão não onerosa, 

256 visto estar fora do limite de projeção. A Senhora Vera Mussi Amorelli explicou que em 

257 	casos, como o citado, ocorre a reentrância para compensar aquele que entrou, devendo estar 

258 	descrito na Lei. A Diretora Tatianne da Silva Paz Souza informou que a varanda não entra 

259 no coeficiente, mesmo em concessão de área pública limitada, não entra no cômputo do 

260 	coeficiente e nem a de compensação, assim, o que está fora da área do lote ou projeção não 

261 entra no cálculo do coeficiente. A Senhora Vera Mussi Amorelli reportou que na Lei 

262 	Complementar N° 755 diz: "para os efeitos dessa Lei Complementar, considera-se expansão 

263 	de compartimento o fechamento da varanda e sua incorporação ao compartimento ou ao 

264 	ambiente". No que refere ao trecho lido, a representante informou entender que a expansão 

265 	está sendo proibida na LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que não 

266 há proibição, podendo haver varandas fora da taxa máxima de ocupação. A Coordenadora 

267 Gisele Mancini explanou que o novo texto propõe que é permitido ter varanda em área 
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268 	pública, mas não, como expansão de origem, podendo ter o guarda corpo da varanda, sendo a 

269 mesma proposta que estava no PLC. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

270 	questionou o porquê de o potencial construtivo não abranger a varanda. A Diretora Tatianne 

271 	da Silva Paz Souza destacou que a proposta é que a varanda seja usada como varanda. Com  

272 relação à não entrar no cálculo do coeficiente, informa que os cálculos que embasaram 

273 	coeficiente restringe-se a ocupação no interior da projeção, do caixote. Frisou que o cálculo 

274 	do coeficiente é feito para 100%. O Representante Célio da Costa Melis Junior inquiriu o 

275 	porquê de o cálculo não ser realizado no potencial construtivo original. O Secretário Thiago 

276 	Teixeira de Andrade elucidou que o conceito de projeção é uma inovação de Brasília, mas 

277 	que é cercado de problemas de incompreensão. A Senhora Vera Mussi Amorelli mencionou 

278 	que a partir da Legislação de Ocupação de Área Pública os projetos podem ser mais flexíveis, 

279 	mas a compensação está proibida. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade comentou que a 

280 compensação não se relaciona com a flexibilidade do projeto, visto a norma permitir a 

281 	colocação de caixa de escada fora e a circulação vertical fora da projeção. A Senhora Vera 

282 	Mussi Amorelli refutou dizendo que quando não se permite mais compensação não pode usar 

283 	a área pública para colocar a escada e nem parte dos acessos. O Secretário Thiago Teixeira 

284 	de Andrade solicitou que a questão fosse reconsiderada. Trouxe a questão dos lotes isolados 

285 	de toda natureza, todas as formas, áreas e usos, e assim devem estar com todas as fachadas 

286 com pelo menos 10 metros. Relatou preocupação com a permissão de compensações e 

287 escadas em área pública devida à condição de ocupar 100% da área do lote. A Diretora 

288 	Tatiane da Silva Paz Souza informou que inicialmente a concessão de área pública era só 

289 	para projeção e depois foi ampliado para os lotes isolados com ocupação de 100% obrigatória, 

290 	que tinha característica de projeção, esta tipologia não foi recepcionada na LUOS, mas está 

291 	permita a ocupação de 100% para muitos lotes, não sendo obrigatório. O Secretário Thiago 

292 	Teixeira de Andrade mencionou a modificação do Art. 75 em relação à Lei Complementar 

293 	N° 755, assim, procedeu com a leitura: "A ocupação em subsolo prevista no art. 75 para 

294 garagem deve estar com situada a no mínimo 0,60m abaixo da cota de soleira e não 

295 	afloradas em relação ao perfil natural do terreno". Questionou se o Art. 75 é idêntico ao 

296 Art.76 e se há motivos para a repetição ipsis litteris. A Diretora Tatianne da Silva Paz 

297 	Souza respondeu que o motivo se deve ao fato do Artigo mencionar que não pode ocorrer 
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298 	afloramento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade solicitou revisão do item que trata da 

299 largura máxima de 1,30m para varandas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

300 	informou que o parâmetro foi o mesmo usado em marquises, sendo colocada a necessidade de 

301 fundamentar esses parâmetros com estudos específicos. O Representante José Antônio 

302 	Bueno Magalhães Junior mencionou não concordar, e sugeriu que fosse permitido o uso de 

303 	2m2  em casos que não prejudique. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante frisou que 

304 está sendo limitado o uso do espaço público e não da varanda. O Representante Célio da 

305 	Costa Melis Junior interpelou se a compensação não seria o instrumento regulamentador da 

306 	questão, entendendo que além da compensação, pode-se avançar 1,30m2. O Secretário Thiago 

307 Teixeira de Andrade respondeu que a proposta é 1,30m2  do limite de projeção. O 

308 	Representante Célio da Costa Melis Junior informou defender a eliminação da concessão do 

309 	espaço público para varanda sem ser computada. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

310 	informou que isso gera a necessidade de idealizar um potencial construtivo, sendo que não há 

311 	potencial construtivo na projeção. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou 

312 	tratar-se de projeção, distinguindo o que é projeção de lote com 100% de ocupação. O 

313 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que a proposta é manter o que está na Lei 

314 	Complementar N° 75; e no que se refere ao citado pelo representante da IAB/DF, mencionou 

315 que pode ocorrer de ferir o conceito de projeção. O Representante Célio da Costa Melis 

316 	Júnior declarou que a concessão gera problemas do ponto de visto normativo. O Secretário 

317 Thiago Teixeira de Andrade sugeriu separar o conceito de projeção ao de lote isolado 

318 determinando condicionantes para a situação. Mencionou achar o Inciso II desnecessário, 

319 visto que predetermina volumetria. Relatou que os limites de potencial podem limitar a 

320 	largura máxima podendo ficar ruim. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante mencionou 

321 que os exemplos trazidos estendem a fachada. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

322 	relatou que ocorre por conta da expansão de compartimento e da compensação; exemplificou 

323 	citando os edifícios da Quadra 106 Norte que possuem formas prismáticas e com perímetro 

324 	inteiro com 100% de varanda, sendo separado por paredes internas. A Subsecretária Cláudia 

325 	Varizo Cavalcante perguntou se houve uso da expansão ou se projeto foi realizado dentro da 

326 	projeção. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que existe a possibilidade de 

327 estar fora da projeção devido a largura dos edifícios. A Subsecretária Cláudia Varizo 
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328 Cavalcante expôs que nesse caso houve o usa da varanda, mas não como expansão de 

329 	compartimento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade mencionou que pode ter ocorrido 

330 o uso de área pública pela largura dos prédios. Explicou que a extensão inteira abrange o 

331 perímetro, não sendo nas empenas laterais. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

332 informou que o critério utilizado está incluso nos 100% de ocupação e 100% de lotes 

333 	isolados; descreveu que pode ocorrer de ter um lote que pelo desenho urbano, com o desenho 

334 	farto em área pública e que não se justificaria para enquadrar-se nos critérios. O Secretário 

335 	Thiago Teixeira de Andrade relatou ter desenvolvido o projeto com características de lote 

336 isolado e que a norma permitia flexibilidade de uso para habitação multifamiliar apenas 

337 exigindo o uso de pilotis. 3. Assuntos Gerais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

338 	informou que não poderá comparecer nas reuniões dos dias 21, 22 e 23 de agosto, devido à 

339 presença em agendas externas. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões e 

340 	debates, a reunião foi encerrada. 

341 

HIAGO T IXEIRA D ANDRADE 
Secretário de Estado 

SEGETH 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária 

SUGEST/SEGETH 
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